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Bestilling.·
formula:

D

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
'og' andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

38be,38bo,38.!2.g
den søndre del, 1em sogn.

Købers }
K d·t bopæl:re lors

Akt: Skab nr.
(udJy/<U1 a' dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (. de s"nderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

lhvor sAdanl lindes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsråd.kreds,
Bolstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede .Lem borrter- 0[1 håndværkerforening

Cl a ..., 8 8
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 30 1.) e, 3 b o, 3 E.9.
d den søndre del ~
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

1em sogn,

Arealet beskrives således:
Foreningens anlæl]; rundt om IJem sydsogns kirke.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke ,bebygges eller beplantes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller a,nbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red·
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

For fredningen kræve:;;~ ingen erstatning. ft1811

l.lC:lD Jeg: er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses p~KOOx:ejendom/matr. nr.
381)8,351.;0,38.2.9, af den søndre del by 1em sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Sdr. LeJn menighedsråd hver for sig.

den 22/10 19 51-
P.llS.

II. Frøsig

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 38be, 38bo, 38E,g,
af den søndre del by Lem sogn

~~~XXXXXXXKOCxXXXXXXX~XXXXXXX~xxxxxxx~~~~~~xK~~~x
xæ:txlKmxdcll1llk'XKJl{ ~~:ldandilr.q;x
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 12/11 1951 .
II. Richter.

Jensen &' Klel::lskov. AIS, København.
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FREOUSNÆVNET
10R

REG. NR. 0\7 S0.006
K.,ngkohing,Jcn 26. oktober J9H7.
1\ A I 160/1987.RINGKØBING AMTS f-REDNINGSKREDS

\)()MMI:RI\ON rOR!' r °l rll,I"ON 07 \2 14II

(,950 K.INGKØBING

l'Tr'Vt"]('I har eJ.d. Ulnkrpvct Eingk01;in[ l<omrn:mc, T~'y(~njl]csin:::q")(>ldor;1t?3~,
i\;'\(l}llJneL, '.fed Pjoroen, 6950 Hinc;k0binc;, s[ll.cdc;;:

"Ved rørend e opførelse af redskabsbygni l1G po Gj end omJllen rnatr. nr. Y_;be
Oster Lem by, Sdr. l,em, indenfor beskyttelseslinien omkring l,em kirke.

Hævnet meddeler herved i medfør af naturfredningslovens § 34 fornøden
tt tilladelse til det ansøgte.

e
•e

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra
tilladelsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64a.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søGe eventuel-
le andre tilladelser, som lovgivnincen måtte }cI'æve.

AfGørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbrinees for overfred-
ningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. ansøeeren og

"forskellige filyndighed el'.

Ylagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pu[';ælden-
de klageberettigede •

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
ivær!coa"t,kan tIlladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
overfredningsnævnet."
I~ilket herved meddeles.

! KopJ af ans0gningen samt kortbtlae vedJæcc;es.

Med venlig hilsen

;':;koy- oe l';<J Lur"i.yre1sen,
::l1o t,r~m<:l rker, J'3,
?970 Fv;r·;-,nOlT'l.



J REG. NR. 17510 ,0.0

FREDNINGSNÆVNET
FOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS

6950 RINGKØBING

Ringkøbing, den 21. juni 1991.
RAF 42/1991.

Modtaget.
Skov- og Naturstyrelsen

2,. JUNI 1991

DOMMERKONTORET· TELEFON 073214 II

Nævnet har d.d. tilskrevet RingkØbing kommune, Bygningsinspektoratet,
Rådhuset, Ved Fjorden, 6950 Ringkøbing, således:

"Vedrørende opfØrelse af kirkehus på matr.nr. 38Eg øster Lem By, Sdr.
Lem.

•
Nævnet meddeler herved i medfØr af naturfredningslovens § 34 tilla-
delse til det ansøgte på vilkår, at tegningerne over det endelige
projekt fremsendes til fredningsnævnets godkendelse, hvorunder det
vil blive påset, at bygningens arkitektur er tilpasset de eksiste-
rende kirkebygninger.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra
tilladeisens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64a.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge even-
tuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

AfgØrelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Over-
fredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 HØrsholm) af bl.a. ansØ-
geren og forskellige myndigheder.e

e
•

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgØrelsen er meddelt den pågæl-

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af

. "Overfrednlngsnævnet.
Hvilket herved meddeles .

./. Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.
Miljoministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN I" "III-O{)D I
Akt. nr. ..f6 l

Med venlig hilsen

~

n.v.
~" -

~~7~LøVbj.E(rgNielsen(tt Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 HØrsholm.

,,.



REG. NR. 115~.oo
NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade J5, J 36(} Købenllavn K

Tit: 33955700
Fax: 33955769
X.400: S=nh'l; P=sdn; A=dk400; C=dk
E-mail: nh.l@nkn.dk

J.nr.: 97-121/760-0008
JKW

2 9 SEP. 2000
Afgørelse

i sagen om opførelse af en tilbygning til et parcelhus indenfor en
nExnerfredningW - kirkeomgivelsesfredning - ved Lem Kirke,

Spøttrup Kommune, Viborg Amt •

• Fredningsnævnet for Viborg Amt meddelte den 15. november 1999 afslag på
ansøgning efter naturbeskyttelseslovens § 50 om dispensation til at
foretage en 30 m2 tilbygning til et enfamiliehus, beliggende på
matr.nr. 1 be Lem Præstegård, Lem, indenfor en fredning af omgivelserne
omkring Lem Kirke (bilag 3). Afgørelsen er påklaget af ansøger.

På ejendommer er ansøgt om at foretage en tilbygning til ejendommen på
4 m og i ejendommens fulde bredde på 7,5 m og med samme højde; i alt 30
m2•

Naturklagenævnet har besigtiget ejendommen. Under besigtigelsen blev
det oplyst, at ansøger i den mellemliggende periode har solgt ejendom-
men. Den nye ejer havde ikke noget aktuelt ønske om udbygning af ejen-
dommen, på hvilken baggrund Naturklagenævnet fandt, at sagen burde af-
vises, idet der ikke forelå et konkret projekt.

Naturklagenævnet vil ikke foretage yderligere i sagen på det forelig-
gende grimdlag.

På Naturklagenævnets vegne

J::
I /)

~ ~h ~h;_~ ~:(/_
.' an KOfO~her
\\ Fuldmægtig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed,jf. naturbeskytteJseslovens § 82. Eventuel retssag til pr.
velse aCaCgørelsenskal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk.l.
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